BULETIN ELECTRONIC
Buletin electronic al AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”.
EDIŢIE SPECIALĂ,

IULIE, 2017

PUNE UMĂRUL!
LASĂ O ALTFEL DE URMĂ PE PĂMÂNT!
În iulie, 2017, Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” a
lansat o campanie de colectare de fonduri în favoarea a doi tineri beneficiari, unul
dintre care cu dizabilităţi de vedere.
Istoria copilăriei lui Vasile şi a Alexandrei Petco din s. Măşcăuţi, Criuleni, nu este
lipsită de griji, seamănă poate cu istoriile a mii de copii din ţara noastră, care s -au
născut în familii măcinate de sărăcie şi, pe alocuri, degradare morală, cauzate de vicii
sociale (vedeţi aici).
Primăria din localitate a intentat procedura de lipsire de drepturi părinteşti a
mamei tinerilor, iar tatăl acestora a decedat. Sursa de venit a familiei este pensia de
dizabilitate a lui Vasile şi munca cu ziua prestată de Alexandra pe unde apucă. Mai au
grădină, în care au sădit carfori, şi animale, o parte din care nu le aparţin lor. Vasile a
studiat la o şcoală specială, iar când a absolvit-o, a învăţat la o şcoală profesională
după un program adaptat pentru nevăzători specialitatea de operator la compiutere,
însă în sat nu are nimeni nevoie de un angajat cu asemenea calificare. Sanda a absolvit
în acest an gimnaziul şi s-a înscris în rândurile abiturienţilor la Colegiul de ecologie din
Chişinău. Autorităţile i-au găsit şi tutelă, printre rude, şi astfel fata speră că va reuşi să
capete o profesie şi să păşească cu dreptul în viaţa majoră.
După ce le-a murit tatăl, iar mama dădea tot mai rar pe acasă, cei doi fraţi au
decis să facă reparaţie în casa lor. Volumul lucrărilor pe care şi le-au propus este
mare, puterile lor—nesemnificative, şi iarna e tot mai aproape. Ca să nu-i prindă frigul
nepregătiţi, echipa AO „FCPS”, în colaborare cu primăria satului Măşcăuţi şi cu
Consiliul Raional Criuleni, au decis să lanseze o campanie de colectare de fonduri, din
care să le putem repara acoperişul, sistemul electric, soba şi să fie igienizate cele trei
camere.
Primele donaţii pe contul deschis pe platforma de crowdfounding
www.guvern24.md au parvenit. Le mulţumim celor care au avut încredere, până la
acest moment, şi facem apel către Dumneavoastră să puneţi umărul şi să le dăm o
şansă în viaţă celor doi beneficiari ai organizaţiei noastre.

Dacă doriţi să faceţi o donaţie în favoarea fraţilor Petco, puteţi utiliza platforma
www.guvern24.md (pentru donaţii de pe telefonul mobil sau de pe cardul bancar).
Dacă doriţi să faceţi un transfer bancar, puteţi utiliza contul asociaţiei, iar la
destinaţia plăţii să indicaţi „Pentru familia Petco”.
Denumirea: AO “Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin “
Cod IDNO 1012620006495
Adresa: or. Criuleni, str. Pacii,43, tel. 0248 21809
Banca: BC “Moldindconbank” SA filiala din or. Criuleni
BIC : MOLDMD2X340
Cod IBAN : MD71ML000000000022517406
Oricare donator va putea cere raport pentru banii sau alte bunuri donate, de la
Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”.
Detalii despre organizaţie— în CV-ul AO „FCPS” şi pe pagina web www.fcps.md.

